
COFNODION CYFARFOD y PWYLLGOR SAFONAU a gynhaliwyd yn 
YSTAFELL BWYLLGOR 1, NEUADD Y SIR, HWLFFORDD ar DDYDD IAU, 28 
MEDI 2017 am 10.00a.m. 

Presennol:

Mr David Morgan (Cadeirydd) Mr Andre Morgan (Is-gadeirydd); Y Cynghorwyr 
Viv Stoddart, Tony Wilcox

Aelod yn mynychu gyda Chaniatâd y Cadeirydd:

Y Cynghorydd David Bryan

Swyddogion yn Bresennol:

Claire Jones, Swyddog Monitro
Jenny Capitao, Clerc y Pwyllgor
 
Ymddiheuriadau am Absenoldeb:

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Ms Corinna Kershaw a Mrs Pat 
Barker.

Dywedodd y Cadeirydd wrth y Pwyllgor fod Mrs Pat Barker wedi ymddiswyddo a 
mynegodd ei ddiolchgarwch am ei gwasanaeth a dywedodd y byddai'n golled 
fawr i'r Pwyllgor.

Cytunodd y Pwyllgor y byddai'r Swyddog Monitro yn ysgrifennu llythyr o ddiolch i 
Mrs Barker ar ran y Pwyllgor.

23. Datganiadau Buddiant

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau buddiant.

24. Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol

Cynigiwyd gan Mr David Morgan; Eiliwyd gan Mr Andre Morgan 

PENDERFYNWYD 

Cymeradwyo Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Mehefin 2017 fel 
cofnod cywir.

Cynigiwyd gan Mr Andre Morgan; Eiliwyd gan y Cynghorydd Viv Stoddart

PENDERFYNWYD 

Cymeradwyo Cofnodion y Cyfarfod Arbennig a gynhaliwyd ar 4 Awst 2017 
fel cofnod cywir.

25. Amrywio Trefn

Cytunodd y Pwyllgor i amrywio trefn y busnes yn y drefn ganlynol. 



Pwyllgor Safonau: 28.09.2017

26. Cais am Ganiatâd - Y Cynghorydd David Bryan

Bu'r Pwyllgor yn ystyried y cais ysgrifenedig gan y Cynghorydd David Bryan am 
ganiatâd i siarad a phleidleisio ar faterion yn ymwneud ag addysg uwchradd yn 
Hwlffordd, a’r buddiant oedd bod ei wraig yn aelod o Ymddiriedolaeth Syr 
Thomas Picton a Tasker Milward.

Rhoddodd y Cynghorydd David Bryan anerchiad i’r Pwyllgor yn cefnogi ei gais. 
Dywedodd fod y cais yn barhad o gais blaenorol lle rhoddwyd caniatâd i siarad a 
phleidleisio. Dywedodd ymhellach bod ad-drefnu addysg yn Sir Benfro yn dal 
heb ddod i ben a’i fod yn dymuno gallu cynrychioli barn ei etholwyr ynghylch y 
mater.

Aeth y Cynghorydd Bryan allan o'r Cyfarfod a bu'r Pwyllgor yn ystyried y cais. 
Cytunodd yr holl Aelodau y dylid rhoi caniatâd i siarad a phleidleisio.

Cynigiwyd gan Mr David Morgan; Eiliwyd gan Mr Andre Morgan

PENDERFYNWYD

Y dylid rhoi caniatâd i'r Cynghorydd David Bryan siarad a 
phleidleisio ar faterion sy'n ymwneud ag addysg uwchradd 
yn Hwlffordd; a bod y caniatâd yn ddilys tan 30 Medi 2018.

27. Cais am Ganiatâd – Y Cynghorydd David Lloyd 

Bu'r Pwyllgor yn ystyried y cais ysgrifenedig gan y Cynghorydd David Lloyd am 
ganiatâd i siarad a phleidleisio ar faterion yn ymwneud ag addysg uwchradd yn 
Hwlffordd, a’r buddiant oedd bod aelod agos o’r teulu yn gweithio yng Ngholeg 
Sir Benfro. 

Dywedodd y Swyddog Monitro wrth y Pwyllgor na fyddai'r Cynghorydd Lloyd yn 
mynychu'r Pwyllgor y diwrnod hwnnw, ei fod wedi danfon ymddiheuriadau a’i bod 
hi wedi derbyn e-bost oddi wrth y Cynghorydd Lloyd ynglŷn â'i gais. Darllenodd 
ddarnau o'r e-bost oedd yn cynnig cyd-destun ychwanegol a hefyd amlygodd ei 
rôl fel Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb dros Addysg a Dysgu Gydol Oes.

Cytunodd yr holl Aelodau y dylid rhoi caniatâd i siarad a phleidleisio.

Cynigiwyd gan Mr Andre Morgan; Eiliwyd gan y Cynghorydd Anthony Wilcox

PENDERFYNWYD

Y dylid rhoi caniatâd i'r Cynghorydd David Lloyd siarad a 
phleidleisio ar faterion sy'n ymwneud ag addysg uwchradd 
yn Hwlffordd; a bod y caniatâd yn ddilys tan 30 Medi 2018.
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28. Ceisiadau Brys am Ganiatâd

Hysbyswyd y Pwyllgor nad oedd unrhyw geisiadau pellach wedi eu derbyn i'w 
hystyried.

29. Penodi Aelodau Cyngor Cymuned i'r Pwyllgor Safonau

Rhoddodd y Swyddog Monitro anerchiad i'r Pwyllgor ynghyd â diweddariad llafar 
mewn perthynas â Phenodi Aelodau Cynghorau Cymunedol i'r Pwyllgor Safonau. 
Amlinellodd y broses Benodi, a oedd wedi cychwyn yn dilyn penderfyniad y 
Cyngor ym mis Mai 2016 i gynyddu cynrychiolaeth Cynghorwyr Cymuned ar y 
Pwyllgor Safonau i ddau Aelod. Tynnodd sylw at yr ymarfer ymgynghori a oedd 
wedi cynnwys ymgynghori ag Un Llais Cymru (OVW), Cymdeithas Cynghorau 
Lleol Sir Benfro (PALC) yn ogystal â Chynghorau Tref a Chymuned yn unigol. Ar 
ôl i Banel Penodi’r Cyngor fynegi pryder ynghylch dewis ymgeiswyr, cyflwynwyd 
adroddiad i'r Cyngor ar 20 Gorffennaf 2017, a thrwy hynny oedd y Cyngor wedi 
penderfynu ei gwneud yn ofynnol i bob ymgeisydd gyflwyno ffurflenni cais i'r 
Cyngor Sir ac i fod yn ddarostyngedig i'r un broses o dynnu rhestr fer a 
chyfweliad gan y Panel Penodiadau.

I gloi, dywedodd bod cyfarfod o’r Panel Penodi wedi'i drefnu ar gyfer 5 Hydref 
2017; ac ar ôl llwyddo i ddewis dau Gynghorydd Cymuned a bod y rheiny’n cael 
eu cymeradwyo gan y Cyngor, byddai'r Aelodau newydd eu penodi yn bresennol 
yn y cyfarfod nesaf a drefnwyd ar gyfer Hydref 2017.

Ymatebodd y Swyddog Monitro i ymholiad ynglŷn â phroblemau Cworwm posibl 
a allai godi yn y dyfodol oherwydd nifer seddau gwag aelodau annibynnol a 
dywedodd y byddai angen i’r Pwyllgor ddelio â'r materion fesul cyfarfod. 
Dywedodd ymhellach mai diben penodol y cyfarfod ym mis Hydref oedd prosesu 
Ceisiadau’r Cynghorwyr Cymuned sy’n aros ac sydd heb eu hystyried hyd yma 
oherwydd gofyniad y Pwyllgor Safonau i gael cynrychiolaeth Cynghorwyr 
Cymuned ar y Pwyllgor pan fydd ceisiadau Cynghorwyr Cymuned yn cael eu 
hystyried.

Gofynnodd y Cadeirydd am e-bost o ddyddiadau'r broses a'r amserlen recriwtio.

30. Dyddiad y cyfarfod nesaf 

Nododd y Pwyllgor fod trefniant dros dro wedi ei wneud i gynnal cyfarfod 
arbennig ar ddydd Mercher 25 Hydref 2017 am 11.30am.

Daeth y cyfarfod i ben am 10.23a.m.


